Bilag 3
Forvaltningens bemærkninger til indkomne høringssvar og forslag til Byrådets svar
Svar nr.

Forvaltningens resumé

Forvaltningens bemærkninger og forslag til Byrådets svar

1

Forslag om etablering af
pantstationer på Viborg Kommunes
genbrugsstationer i samarbejde med
Dansk Retursystem.

En evt. etablering af en pantstation i Viborg Kommune skal ske Høringssvaret giver ikke
i samarbejde med Dansk Retursystem og undersøges som led i anledning til ændringer i
en opgradering af genbrugsstationer (initiativ nr. 2.3).
forslaget til
Affaldshåndteringsplan
2021-2026.

2

A) Bemærkning om at
affaldshåndteringsplanen
mangler oplysninger om
praktisk gennemførelse af
ordningerne, herunder
påvirkning af klima og miljø.

Ad A)
Affaldsplanen 2021-2026 indeholder ikke en specificering af
konkrete projekter. Affaldsplanen beskriver, hvad Viborg
Kommune vil arbejde med i den kommende planperiode. I
forbindelse med implementering af planen vil praktisk
gennemførelse af de enkelte projekter blive konkretiseret.
Projekterne vil blive gennemført på baggrund af nationale
principper og viden vedr. klima- og miljøpåvirkninger på
affaldsområdet.

B) Desuden efterlyses at
forbrugerpriser oplyses.

Ad B)
Beslutninger vedr. de økonomiske konsekvenser for
affaldsområdet foregår i forbindelse med kommunens
budgetlægning og indgår derfor ikke som en del af
affaldshåndteringsplanen. Gældende forbrugerpriser på
affaldsområdet oplyses via Revas’ hjemmeside.
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Konklusion

Høringssvaret giver ikke
anledning til ændringer i
forslaget til
Affaldshåndteringsplan
2021-2026.
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C) Uddybende høringssvar
forventes indsendt efter
høringsfristens udløb med
håb om, at det kan
medtages i den politiske
behandling.

Ad C)
Høringsperioden på 8 uger er slut den 28.10.2021, hvorfor
høringssvar indkommet herefter ikke kan medtages i den
politiske behandling.

A) Generel bemærkning om at
affaldshåndteringsplanen
mangler plan for nødvendige
aktiviteter og handlinger til
opnåelse af målene på
affaldsområdet, herunder
ressourceforbrug samt
påvirkning af klima og miljø,
herunder C02-udledninger.

Ad A)
Affaldsplanen 2021-2026 indeholder ikke en specificering af
konkrete projekter. Affaldsplanen beskriver, hvad Viborg
Kommune vil arbejde med i den kommende planperiode. I
forbindelse med implementering af planen vil praktisk
gennemførelse af de enkelte projekter blive konkretiseret.
Projekterne vil blive gennemført på baggrund af nationale
principper og viden vedr. klima- og miljøpåvirkninger på
affaldsområdet.

B) Forslag vedr. idéer,
overvejelser og input til
affaldshåndteringsplanens
hovedpunkter 1-6.

Ad B)
Affaldshåndteringsplanen indeholder en bred rammesætning,
hvori relevante overvejelser og input vil blive inddraget i
forbindelse med de enkelte projekters realisering.

C) Fremhævning af konkrete
eksempler på
affaldsløsninger som jf.
høringssvaret ikke er
ønskværdige:
• Midlertidig
minicontainer til
madaffald ved nedgravet
affaldsløsning.

Ad C)

•

Det kan være nødvendigt med midlertidige løsninger for
at imødekomme lovkrav, indtil en bedre og holdbar
affaldsløsning kan etableres.
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Høringssvaret giver ikke
anledning til ændringer i
forslaget til
Affaldshåndteringsplan
2021-2026.

•

Midlertidig brug af
individuelle
affaldsløsninger i nyt
boligområde med
kommende fælles
nedgravede
affaldsløsninger.

•

En midlertidig fælles løsning ville kræve arealudlægning
og anlægsinvesteringer til plads til fælles minicontainere.

•

Synlige skraldespande
der skæmmer på villavej.

•

Affaldshåndteringsplanen og de regulativmæssige krav
hindrer ikke lokale ønsker til opfyldelse af æstetiske
hensyn til placeringen af affaldsbeholdere, så længe
adgangskravene er opfyldt.

D) Forslag om affaldsrelaterede
brugerråd

Ad D)
Viborg Kommune har i dag et velfungerende og etableret
system for vidensdeling og samarbejde med relevante parter
inden for affaldsplanlægning og -drift samt arbejdsmiljø mv.
Affaldshåndteringsplanen indeholder flere initiativer, som
lægger op til inddragelse af relevante interessenter på flere
områder.

E) Forslag om etablering af
mindst 3 eksempler på
opsamlingssystemer med
henblik på, at valg mellem
affaldsløsninger i konkrete
boligområder kan ske på
baggrund af nærmere
analyse.

Ad E)
Affaldsløsninger afpasses altid individuelle behov,
brugeradfærd, affaldsmængde og -sammensætning samt
lokalitet. Særligt ved fællesløsninger er der sjældent 2
affaldsløsninger, der er ens. Derfor er det vanskeligt at
etablere eksempler på fælles affaldsløsninger, som vil være
generelt dækkende.
Nye regler i Affaldsbekendtgørelsen stiller krav om
husstandsindsamling som individuel affaldsløsning, hvor det
praktisk og logistisk er muligt. Fælles affaldsløsninger kan kun
komme på tale, hvor dette ikke er tilfældet, f.eks. i tætte
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bykerner, ved etageboliger og i sommerhusområder. Kun hvis
det ikke er logistisk og praktisk muligt at etablere individuel
affaldsløsning i et område, kan der foretages vurdering af
udformning for fælles affaldsløsning. I en sådan vurdering
indgår anlægs- og driftsomkostninger, miljø- og
arbejdsmiljøhensyn samt fremtidssikring af systemet. Dette
sker altid i samarbejde med lokale parter.
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